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 ١

  تصحيحات كتاب في الطب النفسي و علم النفس اإلكلينيكي
  الصواب  الخطأ  السطر  الصفحة

  باإلضافة  باإلضافية  ٨  ٢١
  تحذيرنا أو من أجل   تحذيرنا أجل   من أسفل٤  ٢٥
  خفقان القلب  خفقان القلق  ٧  ٢٦
  يحدث  يحث  ١  ٣٠
  غالباً ما يخبرون   غالباً يخبرون   من أسفل٤  ٣٣
  الفحص الطبي  فحص الطبي   ٦  ٣٥
  يحتاج تراجع  يتم التراجع  ١٢  ٣٧
  تتصف  يتصف   من أسفل٧  ٤٦
  تمثالن  تمثالً  آخر سطر  ٥٢
ونقول (يؤثر مزاجنا   ٢  ٥٤

  )أيضاً انفعاالت
) ونقول أيضاً انفعاالتنا(فمزاجنا 

  يؤثر 
  ويمكن لحاالت  ويمكن حاالت  ٦  ٥٦
  من الهوس تظهر لديهم تصورات  الهوس تصورات  ١٥  ٥٨
    )١(حذف الهامش   لهامشا  ٥٩
و يستجيبون بتباطؤ    من أسفل٩  ٦١

على تعابير أطفالهم عن 
  مشاعر

و يستجبن بتباطؤ على تعابير 
  أطفالهن عن مشاعرهم

  المقياس العام لالكتئاب  سلم االكتئاب العام  األخير  ٦٢
   من األسفل ٣  ثلث المعنيين  ثلث من المعنيين

  الذي  التي
٦٦  

  ينتهي  نتهيت   من األسفل ٢
  متفائالً  متفائلة   من اأسفل٢  ٧٠
  تستخدم  يستخدم  ٣  ٧٢
  في الفصل الرابع عشر  في الفصل الخامس  ١٦  ٧٤
  "مآلناً  "مآلن   من أسفل٦  ٧٥

  ٧٦  حذف  البداية من    من أسفل٨
  الفصل الثالث عشر  الفصل الرابع  من أسفل ٢

  والتفسيرات الواضحة  تفسيرات واضحة  األخير  ٧٩
  من خالله  خلة  ٥  ٨٠
يهتم المعالج من خالل   ٩  ٨٠

  في البداية بتمارين
فيهتم المعالج في البداية من خالل 

  التمارين 
  يحاول المعالج   يحاول المعالج اكتشاف   من أسفل١١  ٨٠
  وهي ما سنقوم   التي سنقوم   ٩-٨  ٨٤
  حذف  تستنتج  ٤  ٨٦
  وهناك  وهنك  ١١  ٨٦
  بهذه  بهذا  آخر سطر  ٨٨
  إنه لمن الخطأ   الخطأأنه لم  ١  ٩٠
  أن يكون مشوهاً  أن مشوهاً  ٧  ٩٢
  وفي الحاالت  وف بالحاالت  ١٧-٦١  ٩٢



 ٢

  ١  ومتكلفاً  ومتكلف
  حذف  بالذات

٩٣  

  المهوسين أن تكون مذهلة  المهوسين مذهلة  ٥
  ٩٥  دون أعراض   دون أعرض   ١١
  دراسات  الدراسات  ١٦

  العالج النفسي   العالج النفس  ٥  ٩٧
  اجتماعية   ماعيإجت  ٣  ٩٩

  أو عنك  أو عن عنك  ٩  ١٠٠
  أنهم  أنهه  ١  ١٠٢

  تحذف  فقط  ٣
  منهما  منهم  ١٣

١٠٤  

  ارتباط  االرتباط   من أسفل ٦
  ١٠٥  ونقص  وتقص   من أسفل٦
  ويمكن  و سيمكن   من أسفل ٧
  ١٠٨  حذف  التي  ٧
  خليط من األعراض الخاصة  خليط من الخاصة  ٨

  بها سعداء في   ي بها في سعداء ف   من أسفل٩  ١٠٩
  بالوضع  بالموضع  ١٢  ١١٠
  ويفصح  ويفصحون  ٩  ١١١

  فمجرد  فمجر  ٧
  تكون لديهم  تكون  ١٣

١١٣  
  

بداية الفقرة هي فقرة    من أسفل٧
  تعداد نقطي

اضطرابات نفسية ووجدانية  •
  أخرى

  ضمن  ضمان  ٨  ١١٤
  حذف  غير قادر   من أسفل٧  ١١٥

  مرضى  المرض  ٣
  تشخيصهم  تشخيصه  ٣

١١٧  

  طفلهما  طفلهم  ٩
  مرة  مرات  ٤
  مصابان  مصابات  ٥

١١٨  

  أنه  أن أنه  ١٣
تحليلها فيما بعد   ١٣

  والتعامل بعد معها
  ١٢٢  تحليلها و التعامل معها فيما بعد

يشعرون بأنهم يشعرون   ٢٠
  بأنه

  يشعرون بأنه

  ردود أفعالهم  ردود أفعالهم أأفعالهم  ٥-٤  ١٢٣
  لديهم  لديه  ٢  ١٢٤
  البد  لبد  ألسفل من ا٢  ١٢٥
  الكلوتسابين  الكلوتسبام   من أسفل٦  ١٢٦
  أنهما  أ،هم  ١٠  ١٣٠
  العيش  العيس  ٦  ١٣١



 ٣

  يعانون من الفصام  يعانون من االكتئاب  ٩
ودودين أو خجولين أو   ٢  ١٣٥

اجتماعيين أو منظمين 
  أو ملتزمين

ودودون أو خجولون أو اجتماعيون 
  أو منظمون أو ملتزمون

  صعبة يمكن أن يسبب   عبة أن يسببص   من أسفل٣  ١٣٨
  تعوز األشخاص   تعوز على األشخاص   من أسفل٦  ١٣٩
" خرافي"تحو التفكير    من أسفل٧  ١٤١

  يؤثر
  من التفكير يؤثر" خرافي"نحو نمط 

  جداً من بيئته  جداً بيئته   من أسفل٣  ١٤٣
  مهم  فيهم  ٦  ١٤٨
  ويصعب  ويعب   من أسفل١٠  ١٥٠
  تهمبممتلكا  بممتلكاته  ٨  ١٥٢

  القلق أو الهلع  القلق أو الرعب   ١٠
  المزاج  للمزاج

بالجرعة العالجية (
  الكاملة

  )بالجرعة العالجية الكاملة(

١٥٤  
١٥  

  و يبشر  و يعد
  لغالبية  غالبية   من أسفل٧  ١٥٧

  ١٥٨  حذف  )  ٧
  ضرورياً من أجل إحداث  من ضرورياً من إحداث  ١٥
  ١٦٣  المسيحيين  السميحيين  ١

  استعداداً  ستعداًا  ١٤
  اإلحساس بالنشاط  اإلحساس النشاط  ٤  ١٦٥
  للتوقف عن التعاطي  للتوقف التعاطي  ٧  ١٦٨
  مؤهالً  مؤهل  ١٥  ١٧٣
  ذات  ذوات  ٤  ١٧٤
األخير   ١٧٦-١٧٥

  واألول 
  ال

  حقين
  الحقين 

أشكال متعددة من   ١٢
  االنتكاس

  ١٧٦ بين أشكال متعددة من االنتكاس

 Stressمفاهيم اإلرهاق   هادمفاهيم اإلج   من أسفل٤

  الكبرى  الكبير  ١  ١٧٨
فقرة في أثناء   ١٠  ١٧٨

وحتى .....االستعمار
  . وكمادة منومة لهم

  تنقل إلى الهامش

  بين  بسن  ٣  ١٨٥
 العمود ٧  ١٨٨

  األيمن
  تجديد  تجيد

  للمعهد  للمعد  ١٩٠
  

٨  
  أنه قد  فقد

  نحو  تنحو  ١٦  ١٩٢



 ٤

  ١٩٥  حذف  على   ٨
      

  فإن الغالبية  الغالبية   من أسفل٥  ١٩٥
  الشعور المتزايد  الشعور متزايد    من أسفل٣  ١٩٧
  الهلوسة ضمن  الهلوسة في ضمن  ٤  ١٩٨
فقرة ولألسف ال توجد   ١٨  ٢٠١

دراسات حول نسبة 
حتى في ......المدخنين 

  كثير من الدول العربية 

  حف

  ٢٠٩  )النفسية(  )النفسي(  ٦
  حذف  )وقدم العرب إسهاماتهم(   من أسفل٢

  ٢١٠  حذف  العالم   من أسفل١٠
  ألكثر  عن ألكثر  آخر سطر

  وجهاز  وجهز  آخر سطر  ٢١٢
  انتصاب جديد  انتصاب من جديد   من األسفل٤  ٢١٣

  ٢١٦  حذف  اإلنسان   من السفل٣
  إلى رمز إلمه  إلى رمزاً ألمه  آخر سطر

  يحققوا  يحققون  ٤
  تحتاج  يحتاج  ١٢

٢١٧  

  الناجمة  الناجم    من أسفل٣
  الخوف من   الخوف من خوفه من   آخر سطر  ٢١٨
  الناجمة  الناجم   من أسفل٣  ٢٢٢

  من  ممن   ٧
  المغتَصبين  المغتتصبين  ١٣

٢٢٣  

  بأشكال  بأكال  ٥
  حذف  التي  ١٧  ٢٢٤
  أنه  أه   من أسفل٨  ٢٢٥
  أطوار  أطوال   من أسفل٦  ٢٢٦

  وهناك أعراض نفسية   وأعراض نفسية   ٦
  أن تصنف  أن تعزى   من أسفل٤

٢٢٧  

  حذف  أن تصنف   من أسفل٣
  تسبب  يسبب  ٢  ٢٢٨
  حذف  فإن   من أسفل ٤  ٢٢٩

  أعراض  أعراضاً  ٧
  بوقت  بقت  ٩

  إصابات  أصابت  ١٢

٢٣٠  

  لمسية  لمسوية   من أسفل٦
  ٢٣١  اإلنجاز وفي  اإلنجاز في  ٤

  جزء أساسي  جزءاً أساسياً  ١٤
  ٢٣٣  بدرجة  بدرة  ١١
  حيث  حي  ١٥



 ٥

و أن ينتبهوا لها ينتبهوا    من أسفل١٠  ٢٣٦
  لها

   لهااو أن ينتبهو

  من  متن  ١٠
و لألسف الزالت    من أسفل١١

  الرعاية في لدان العربية
  حذف

٢٣٧  

  للسبب  لسبب   من أسفل٢
  حذف  الذي   من أسفل٧  ٢٤٣
  مجموعة من االضطرابات   مجموعة االضطرابات    من أسفل٧  ٢٤٤
  يز بين األعراضجداً التمي  جداً بين األعراض   ٨  ٢٤٥

يمكن في بعض الحاالت   ١
  أن تتفاقم نحو

التي يمكنها في بعض الحاالت أن 
  تتفاقم نحو 

  البطاح  البطح  ١٢
  خاص  هاص  ١٤

٢٤٦  

  فيمكن  يمكن  ١٧
  بعض  بض   من أسفل٣  ٢٤٧

  ٢٥٣  يعاني  يعانون   من أسفل٦
  فيها  فيه   من أسفل٢
  ٢٥٤  اللغة  اللغو  ٤
  يين وقلقينعصب  عصبيون وقلقون  ٥

  و يقلقون  وقلقين  ١  ٢٥٥
  ٢٥٩  يشعروا   يشعرا  ٦
  محيطهم بأنها  محيطهما بأنه  ٦

  ينمو وحده  ينمو في وحدة   من أسفل٩  ٢٦٠
  ٢٦١  الدعم  العم  ٦
  يضرب على الطاولة  يضرب إلى الطاولة   من أسفل٧

  ٢٦٢  فاألطفال  واألطفال  ١١
نقص التوجهات المحددة   ١٢  

  والثابتة
  ان فقرة فرعية جديدة هذه عنو

ويتضمن المربع التالي   ١٠  ٢٦٤
  بعض اإلشارات 

  حذف

  العدوان  العدواني  ١٢  ٢٦٤
  ليسوا مجرد أطفاالً  ليسو مجرد أطفال  ١٢  ٢٦٦

  يبالغ  يبلغ  ١٢
  ايفضلو  يفضلون  ١٤
  الطعام الصحي  طعاماً صحياً   من أسفل٧

٢٦٧  

    علينا عدم إجبارهم  علينا إجبارهم
  ٢٦٨  اللذين  الذين   أسفل من٥
  عليهما  عليهم   من أسفل٤

  الذكرية واألنثوية  الذكري واألنثوي   ٩  ٢٧٣
  بأشياء  أشياء  ١٥  ٢٧٤
  برجل  بقدم  ٥  ٢٨٠



 ٦

  معرفة أنه ال يمكن  أنه ال يمكن  ١٦
  التصنيف أن تستطيع  التصنيف تستطيع  ١٧

٢٨٢  

  فإنهم يكونوا في  فإنهم يستطيعون في  آخر سطر
  المتخصص يتخذ موقفاً  صصين موقفاًالمتخ  ٥  ٢٨٤

  ٢٨٥  السحايا  السجايا  ٥
  ورأس  وورأس  ١٣

  تحديد  تحدي  ٨  ٢٨٦
  دون  جون  آخر سطر  ٢٨٧

  ٢٨٨  مهارات  معارات  ١٠
  خالل   خال ل   من أسفل٤

  إلى سنه العقلي أو   إلى سنه أو     من أسفل٢  ٢٩١
  متخصصاً نفسياً  متخصص نفسي  ١  ٢٩٢
  داون تكون   فإن تكونداون    من أسفل٥  ٢٩٤
  تقديم  تقديكم   من أسفل٥  ٢٩٥

  حذف  فهن  ٢
  ومن ثم  ون ثم   من أسفل٢

٢٩٦  

  االحتراق  االحتراف  الهامش
  حذف  للتعرض  ٦

  اليوم من أكثر  اليوم أن أكثر  ١٠
٢٩٨  

  إلى عوامل  إال عوامل   من أسفل٧
  ٣٠٥  المعاناة  المعانة  ٧

  األمر  إألمكر  ١٦
  التقصير في  غيالتقصير   ١١  ٣٠٦
  .في التعلم  في التعلم كلية   من أسفل٦  ٣٠٨
  معين  وعين   من أسفل ٥  ٣٠٩
  عام  عما  ١٢  ٣١١
  للنظرات  النظرات  ١٥  ٣١٥

  ٣١٦  والجمباز فاعليتها  والجمباز  ١١
  القلق بأنها دائمة ومستمرة  القلق دائمة ومستمرة   من أسفل٦
  ٣١٧  حذف  يحتاجون   ٢

   يشعرون بأنهم  بأهم يشعرون  ١٤
  أن يستجيبوا  يستجيبون  ١٧  ٣١٨
  متوازن ومنفتح  متوازن ز منفتح  ١٠  ٣٢٠
  سن السادسة  سنالسادسة  ٣  ٣٢١

  ٣٣١  الحب ويتأججون  الحب ومتأججون  ٧
  يمكنها  يمكنه   من أسفل٧

  تحتاج عند مالحظتها  تحتاج ،ند مالحظتها   من أسفل٤  ٣٣٢
  حذف  )  ٦  ٣٣٣

  ٣٣٤  "يحترق"ل أصبح في حا  "يحترق"في حال   ٩
يمكن أن ينشأ لدى البنت    من أسفل٦

  أن تنشأ 
  يمكن أن تنشأ لدى البنت



 ٧

  بإقياءات  بإقياء   من أسفل٣
  ويشعرن  ويشعرون  ٢  ٣٣٥

  ٣٣٧  ومن  زمن  ٤
  على العالج  على للعالج  ١٦
  ٣٣٨  يكون مكتئباً  يكونا مكتئبين  ٦

  وأنه  وانع  ١١
  هق وأسرتهبين المرا  بين الطفل وأسرته  ٢  ٣٣٩
  وكحول و سوء  وكحول سوء  ١١  ٣٤٠

  ٣٤١  جانب  جاني  ٣
  أن  أنه  األخير

  حذف  في   من أسفل٨  ٣٤٢
  ٣٤٣  "والتفكير الخرافي"  "وتفكير خرافي"  ٦
  وأشد غرابة  و أغر غرابة   من أسفل٢

  ال تمتلكان  ال يمتلكان  ٨  ٣٤٤
  ٣٤٧  نحاول  نناقش  ٩
  عرض  عريض  ٩

  ي نوعبعضهم ف  بعضهم نوع  ٤  ٣٤٨
  أوروبا والواليات  أوروبا الواليات    من أسفل٦
  في العادة  في العدة   من أسفل٣

٣٤٩  

  ووضع  ويضع   ٢
  العاملون في عياداتهم  العاملون عياداتهم   ٢  ٣٥٠

  ينشأ من خالل   من ينشأ  خالل  ٥
  التماهي معه  التماهي  ١١

٣٥٦  

  المناسب  المناسبة   من اسفل٤
  حذف  ذات  ٣
  في العادة بشكل  في العادة من بشكل  ٦

  معرفة نفسه  معرفة نفس  ١٢

٣٥٧  

  يوجد  يوج  من أسفل٧
  ٣٨٥  رابعة يمكن  رابعة التي يمكن  ١٠
  كيف يمكن  كيفية يمكن   من أسفل٥
  تقويم  تقوم  ٥
  للمريض إلى الشكل  للمريض الشكل  ٦
  وكفء   وكفئ  ٩

٣٥٩  

  ويصلح  وتصلح  ١٤
  النوع  التنوع  ١  ٣٦٠
  المختلفة  لمختلفة   من أسفل٦  ٣٦٢
  الطفولة المبكرة  الطفولة الطفلة المبكرة  ٥  ٣٦٣

  فهو  فهي  ٤
  يعرضه  يعرضها  ٦

٣٦٤  

  منها  منه  ١٤
  ويتم اعتبار  وردة و يتم اعتبار  ١٢  ٣٦٧



 ٨

  ٣٦٨  مطوراً  مطور  ١٠
  على  عال  ١٣

  التخلص من المشكلة يشعر   التخلص من يشعر   من أسفل ٧  ٣٧١
  ٣٧٢  حذف  خاللمن   ١٢
  لولبية تُعاش  لولبية التي تُعاش    من أسفل٤

  الكلب  الكرب  ١٣  ٣٧٣
  حذف  مع   ٨  ٣٧٦
  في قول   ولقول   من أسفل٣  ٣٧٧
  حذف   على   ٤  ٣٧٨

  تحدد  يحدد  ٤
  في سيرورة  في هذه سيرورة  ٨

  في البداية  في بداية  ١٥

٣٧٩  

  استخدامه  استخدامها  ١٦
المعالج والمتعالج   ١٠  ٣٨٣

  لمعالجوا
  المتعالج والمعالج

  ويتم تقديمه  التي يتم تقديمها  ٦
  إلى مساعدة  إلى نحو مساعدة  ٩

٣٨٤  

  الزوجية أو الجماعية  الزوجية أن الجماعية  ١١
  في  قفي  ١٢  ٣٨٥

  ٣٦٨  حذف  مبادئ المواجهة  ١٤
  عن جلسات مكثفة  عن مكثفة   من أسفل٤

  ٣٨٧  "والطفل"  "والطف"  ١١
  بيرلتز  بيلز  ١٧

  سواء كان(  سواء مان  ١  ٣٨٨
  برهن فاعليته  برهنت فاعليتها  ١١  ٣٨٨
  حذف  يوجد  ٢  ٣٨٩
  ألخ....  )الخ...  ٩  ٣٩٠
  في  قفي  ١٣  ٣٩٢

األطباء النفسيون   ١٣
  الفرنسيون

  الطبيبان النفسيان الفرنسيان

  تجريب  بتجريب  ١٤

٣٩٦  

  )مضادات الذهان(المعقرت   )المعقالت(المعقالت    من أسفل٥
  ٣٩٧  لم  بلم  ٣

  ففي  وقفي  ١١
  الباربيتوريت  البرابتوريت  ٥
٩  ChlordiaxepoxidlhkhWE Chlordiaxepoxid 

٤٠٠  

  حذف  أماناً  ١٠
  حذف  يمكن  ٤

 Harelipالعلمة   العلمة   ١٤

٤٠٣  

  ما لم يتم وصف  ما لم وصف   من أسفل ٢
  تزداد  يزداد   ١٥  ٤٠٦



 ٩

  يمكنه  يمنه  ١٥  ٤٠٧
  ٤٠٩  ما يبدو أن يعضك  كما، بعض  ١٢
  حذف  يبدو أنها  ١٣

  ككابحات  ككباحات   من أسفل٥  ٤١٨
  التي منه بينها  التي يعد  ١٨  ٤٢٠
  ويمكن لعسر  ولعسر  ١  ٤٢١
  من أجل التخفيف من اآلثار  من أجل اآلثار  ١٣  ٤٢١
  ويعد  وعيد  ٣  ٤٢٤

  ٤٢٩  طرق غير  طرق في غير  ٩
  الكبار  البار  ٢١

  منتشراً  منتشر  ١٤  ٤٣٠
  حذف  في البداية  ٢  ٤٣١
  حذف  باستطاعة   من اسفل٣  ٤٣٣

  ٤٣٧  مفيداً  مفيد  ٣
  في  قفي   من اسفل ٢
بداية فقرة وننصح   ٢

حتى ......القارئ المهتم
  المترجم نفسه

  ٤٣٨  توضع في الهامش

  المتطوعين  المتطوعون   من أسفل٢
  إلى أن  إلى أن   من أسفل٥  ٤٣٩
أما كيف يمكن تقويم   ١  ٤٤٠

حتى .....معالج ما 
ترجمة سامر جميل 

  رضوان

  حذف

  حذف  والذار  ١٢  ٤٤١
  التحسن  المتحسن  ٣  ٤٤٢
لها العالج أن تسهم في   ٢  ٤٤٤

  نجاح من
  لها أن تسهم في نجاح العالج

  حذف  /   من أسفل٣  ٤٤٦
  حذف  أو  ٤  ٤٤٧

  ٤٤٨  المستخدمة في عالج  المستخدم عالج  ١١
  تأثيراتتقريباً و ال  تقريباً التأثيرات   من أسفل٤

  األلم   األم  ١٨  ٤٤٩
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